Dobsa Sándor Gábor

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
SINOSZ székház felújítás, KONTAKT Központi ügyfélszolgálat és Tolmácsközpont
kialakítása
elnevezésű, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz
Aktaszám: D 229/18
1)

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Név: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 21.
Címzett: Wágner Zoltán projektvezető
Telefon: +36 20 943 7259
Fax: +36 1 342 1989
E-mail: wagner.zoltan@sinosz.hu
Ajánlatkérői nyilvántartási szám: AK18502
2)

A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti eljárás, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115.
§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült
értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot, valamint az ajánlatkérőnek a tisztességes verseny
biztosításához a Kbt. 115. § (2) bek. által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről
van tudomása.
3)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A SINOSZ 1068 Budapest Benczúr utca 21 sz. alatti székházának felújítása, KONTAKT Központi
ügyfélszolgálat és Tolmácsközpont kialakítása az EFOP-1.1.5-17-2017-00006 projekt keretében
Mennyiségi adatok:
Helyszíni beton és vasbeton munka (590 m2)
Lábazati kőburkolat (49 m2)
Talajnedvesség elleni szigetelés (589 m2)
Falszigetelés injektálás (312 ker m3)
Szigetelő vakolat (1103 m2)
Térburkolat (134 m2)
Oldalfalvakolás (170 m2)
Gipszkarton szerelés (309 m2)
Álmennyezet (39 m2)
Mázas kerémia burkolatok (127 m2)
Parketta (103 m2)
Beltéri fanyílászáró (18 db)
Festés (746 m2)
Hőszigetelés (260 m2)
WC (4 db)
Mosdó (3 db)

Villanyszerelés (225 m)
2 db kondenzációs gázkazán (összes fűtő teljesítmény: 240 kW)
CPV: 45213150-9
Irodaház építése
45261420-4
Vízmentesítés
45262630-6
Kazánépítés
45262700-8
Épületátalakítási munka
45453100-8
Felújítás
4)

A teljesítés helye:

1068 Budapest, Benczúr u. 21.
NUTS-kód: HU110
5)

Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
6)

A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgya jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő nem
biztosítja a részekre történő ajánlattételt. Indoklás: A beszerzés tárgyának homogén, egynemű volta,
az elvégzendő feladatok közötti szoros műszaki, szakmai, gazdasági funkcionális egység, nem teszi
gazdaságilag értelmezhetővé részajánlat tétel lehetőségét.
Az egy építési beruházás szerződésének részekre bontása várhatóan negatívan hatna az építési
beruházás megvalósításának minőségére (különösen a nyertes ajánlattevők eltérő érdekeire, egymás
– szándéktól független – akadályoztatására és a felelősség jogszerűtlen áthárítására figyelemmel),
valamint az építési terület sem bontható fel további egységekre.
7)

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül: Átalányáras vállalkozási szerződés.

8)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2018. november 30.

9)

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok:

- A jótállási időszak az átadás-átvétel napjától számított 24 hónap
- Abban az esetben, ha a vállalkozónak felróható ok miatt az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg,
illetve a megkezdett műszaki átadás-átvételi eljárásban a hibák és hiányok kijavítására, illetve pótlására
meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a
késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a nettó vállalkozási díj összegének 0,1 %-a naponta.
- Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a harmincat, úgy a 31.
késedelemmel érintett naptól kezdődően Vállalkozóval szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért is
követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett, amelynek mértéke a nettó
szerződéses ellenérték 10 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

2/9

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A szerződésben foglalt ellenérték megfizetése Európai Uniós támogatási forrásból (EFOP-1.1.5-172017-00006) szállítói finanszírozással, valamint a 1267/2017 (V.29) kormány határozat alapján megítélt
támogatásból utófinanszírozással történik.
A kifizetés a számlák vonatkozásában az aláírt teljesítési igazolás és a számla kézhezvételét követő 30
napon belül kerül sor banki átutalással a Kbt. 135. § (3)-(5) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése figyelembevételével.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
Korm.r. 32/A -32/B. §-ai alapján jár el.
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően kérheti a szerződésben foglalt nettó
ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését. A 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 118/A. § (2a) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő – választása szerint –
a) biztosítékot nyújt a (2) bekezdés szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az
irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy
b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben az 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
A szerződés hatálya alatt a nyertes ajánlattevő – előlegigénylés esetén legfeljebb 2 előlegszámlát - 4
rész- és 1 db végszámlát bocsáthat ki.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
Jogszabályi hivatkozás:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2007. évi CXXVII. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 2017. évi LIII. törvény
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
- 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet
- 15/2017. (VI.7.) MvM rendelet
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:

3/9

A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. §
i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.
A nyilatkozatok kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének
napja.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell
arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely
igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a
kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására
irányul. Ajánlattevőnek ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható,
hogy az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy
a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.
A Kbt. 64. § (2) bekezdés és a Kr. 4. § (3) bekezdés alapján, ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62.
§ (1) bekezdése a), c)–e), g)–q) pontjai, a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik,
azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt
a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági
felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatával igazolni tudja,
köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását nyilatkozaton
feltüntetni. A nyilatkozathoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat
esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát is csatolni kell.
12) Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási módok:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bek. második fordulata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.
13) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási módok:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bek. második fordulata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.
14) A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó előírások:
Nincs előírás.
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15) Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb
ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján választja ki a következő értékelési
részszempontok alkalmazásával:
Értékelési szempont

Súlyszám

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
2. A kazánok szabványos hatásfoka (min. 92%)
3. A padló hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (max. 0,035 W/mK)

7
2
1

16) Az ajánlattétel nyelve, a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az
idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő
a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti felelős fordítást elfogadja. A lefordított anyagot a cég nevében
aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű
fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti
iratok tartalmával.” A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag
a fordítást vizsgálja. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek
jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot
tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat,
dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket
az ajánlattevőnek viselnie kell.
Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg két nyelven (idegen és magyar) készült nyilatkozatokat, iratokat,
igazolásokat is.
17) Az ajánlattételi határidő: 2018. április 16., 9:00
18) Az ajánlat benyújtásának címe:
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
1068 Budapest, Benczúr u. 21.
19) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
1068 Budapest, Benczúr u. 21.
2018. április 16., 9:00
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek és további információ a bontásról: A Kbt. 68. §
(3-4) és (6) bekezdései szerint.
20) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap.
21) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó
információk: Nincs ajánlati biztosíték.
22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok: EFOP-1.1.5-17-2017-00006
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23) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg a nyertes
ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
24) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye:
A közbeszerzési dokumentumok jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg, közvetlenül, korlátlanul,
teljes körűen, és térítésmentesen kerülnek megküldésre elektronikus úton (e-mail) az ajánlattételre
felkért gazdasági szereplők részére.
A műszaki tervdokumentáció (16,7 MB) innen tölthető le:
www.dobsa.hu/letoltes/Muszaki_tervdokumentacio.zip
25) További információ a következő elérhetőségeken szerezhető be:
Név: Dobsa Sándor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 00096
Cím: 2111 Szada, Béke u. 39.
Telefon: 06 30 414 0230
Fax: 06 27 620 183
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
26) Egyebek:
1. A közbeszerzésben keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására,
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
4. Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő ajánlatát bármilyen feltételhez köti, továbbá akkor is, ha
többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot,
amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz.
5. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4)
bekezdés szerint.
6. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerint meg kell
jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
7. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében nyilatkozatot szükséges csatolni a
dokumentációban meghatározott tartalommal. A nyilatkozat helyett csatolható a közös
ajánlattevők között létrejött megállapodás, előszerződés, egyéb előzetes kötelezettségvállalás.
8. Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a
közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevő nyilatkozatban megjelölt képviselőjén
keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az
ajánlattételi határidőt követően (pl. hiánypótlási felhívás, indokolás kérés, stb.) kizárólag a közös
ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg.
9. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett
más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat
egyszerű másolatban.
A nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő
megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a
szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti
átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását ajánlatkérő a
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a
következők szerint: a felelősségbiztosítás éves kártérítési limitje min. 20 millió Forint, a káronkénti
kártérítési limit pedig min. 10 millió Forint.
Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál ajánlatkérő,
referenciák esetében az azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév
utolsó napján, egyéb esetekben az ajánlattételi felhívás megküldése napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben valamely devizát
a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a
teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az ajánlattevőnek az
alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa
irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak
megfelelő értéket és devizát.
Amennyiben az ajánlattevő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni,
és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás
elektronikus elérhetősége. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén Ajánlatkérő kéri a releváns
igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti
titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában,
illetve indoklást köteles csatolnia, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjában
foglaltakra.
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
- fedlapot,
- felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal,
- tartalomjegyzéket, amely az oldalszámokat tartalmazza,
- a hiánytalanul beárazott költségvetéseket,
- az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját, illetve az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1)
bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatban megjelölt ajánlattevő nem
tartozik a 2013. évi V. törvény Harmadik része hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem
rendelkezik cégkivonattal/cégmásolattal egyenértékű dokumentummal (amely dokumentum
igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha ajánlattevő az ajánlathoz olyan ügyvéd által
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol, amelyen szerepel ezen
szervezet vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen
beazonosítható legyen az ajánlat keretében nyilatkozatot tevő aláíró jogosultsága.
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16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

- amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság által
megküldött igazolást egyszerű másolatban.
Az ajánlatba önkéntesen, Ajánlatkérő által elő nem írt módon (a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) szerinti
jegyzéken nem szereplő) az ajánlatba becsatolt bármilyen további dokumentum tartalmát az
ajánlatkérő nem vizsgálja és ezen dokumentumokat nem tekinti az ajánlat részének.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 110.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési
Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról” című útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. sz., 2016. december 21.) megfelelően: az
1. és 3. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont
esetében az egyenes arányosítás a dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás elrendelésére.
A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, köthet szerződést.
Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során ajánlattevők joghatályos
kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő
kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
Az ajánlattevők az ajánlatok bontását megelőzően írásban kiegészítő tájékoztatásért fordulhatnak
az ajánlatkérőhöz. Az írásban feltett kérdéseket e-mailen (e-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu)
szerkeszthető formátumban (*.doc, vagy *.docx) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a
válaszadást. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn
belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt három nappal adja meg. Ha a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották
be, ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy, a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha úgy
ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és
annak megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. A kiegészítő tájékoztatás
során adott válaszok az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képezik,
ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat
benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni. A
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név,
székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám,
elektronikus levelezési cím. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a
dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon
elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem
képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére. A kiegészítő tájékoztatás során adott
válaszokat ajánlatkérő (faxon vagy e-mailen) megküldi valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő
részére.
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25. Ajánlatkérő döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztat.
26. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
27. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
28. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy
az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló
megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint jelzéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé.
29. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban, valamit az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok
előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt
eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
30. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, valamint a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, jelszó nélkül olvasható .pdf formátumú
fájl(ok)ban kell benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat papír alapú és
elektronikus példánya egymással mindenben megegyezik. Esetleges eltérés esetén a papír alapú
példány az irányadó az értékelés során.
27) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. március 29.
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